STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ

ZAGÓRZA

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zagórza z siedzibą: 32-555 Zagórze ul. Piłsudskiego 149 zwane dalej
stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
§ 2.Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona
§3. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar działania Rzeczpospolitej Polskiej. Dla
właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
RP.
§4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków . Do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.
§5. Stowarzyszenie może używać logo ,oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych .
§6 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.
§7. Czas trwania stowarzyszenia nie jest ograniczony .
§8.Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r.
nr20 , poz. 104 ze zm.) a także ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003r.
oraz niniejszego statutu.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§9. Celem stowarzyszenia jest:
1.Prowadzenie społecznej , nieodpłatnej działalności również w ramach organizacji pożytku
publicznego na rzecz ogółu mieszkańców zamieszkujących obszar wsi Zagórze .
2.współpracę i wzajemną pomoc z osobami i instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń i
doradztwo w sprawach organizacyjno – ekonomicznych mające wpływ na poprawę warunków
życiowych oraz ustawicznego podnoszenia stopy życiowej mieszkańców Zagórza.
3.Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną ,
rekreacyjną , towarzyską.
4. Współpracę i wzajemna pomoc z innymi podobnymi organizacjami z terenu Europy i świata a w
szczególności wymiana turystyczna dzieci i młodzieży w celu wzajemnej nauki języka i dorobku
kulturalnego.
5. Pozyskiwanie środków z programów pomocowych Unii Europejskiej z przeznaczeniem na rozwój
bazy turystycznej i ogólnego rozwoju Zagórza.
6. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia i inne działania sprzyjające rozwojowi

statutowych celów organizacji.
7.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach .Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.
8.Stowarzyszenie celem realizacji swych celów może powoływać inne jednostki organizacyjne w
granicach prawem dopuszczonych .

§10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele na rzecz:
1.pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2.działalności charytatywnej
3.podtrzymywania tradycji narodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej , obywatelskiej i kulturowej
4. ochrony i promocji zdrowia mieszkańców
5.działania na rzecz osób niepełnosprawnych
6.promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy.
7.upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
8.działalność wspomagającą rozwój gospodarczy , w tym rozwój przedsiębiorczości
9.działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
10.nauki , edukacji , oświaty i wychowania
11.światoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
12.kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
13. ekologii i ochrony fauny i flory
14. porządku i bezpieczeństwa publicznego
15. działania zwalczające patologie społeczne w tym także profilaktyka na rzecz osób uzależnionych
i wyalienowanych społecznie
16.upowszechniania wiedzy na temat ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
17. pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych , konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą
18. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
19.organizowanie imprez zarobkowych o charakterze masowym służącym realizacji celów
statutowych

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§11.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym stowarzyszenia.

§12. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych .
§13. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia , która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
§14. Członków wspierających i zwyczajnych przyjmuje zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
§15, członek zwyczajny ma prawo do:
1.czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
2.zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia
3.nosić oznaki Stowarzyszenia
4.zaskarżanie do Walnego Zebrania Członków uchwały zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy
członków.

§16 Członek zwyczajny zobowiązany jest do :
1. swoja postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu znaczenia Stowarzyszenia , dbać o jego
dobre imię , zabiegać o dobrą opinię społeczną o działalności Stowarzyszenia i poszczególnych
członków .
2. przestrzegać statut Stowarzyszenia . regulaminy i Uchwały Władz Stowarzyszenia
3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§17.Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa
określone w §13 pkt2,3i4. osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie
oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia , który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie , formę i
rodzaj wsparcia Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z zarządem Stowarzyszenia.

§18.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :
1.dobrowolnej rezygnacji z przynależności złożonej na piśmie zarządowi po uprzednim
uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.
2.śmierci członka zwyczajnego lub utraty osobowości przez członka wspierającego
3.skreślenia z listy członków z powodów:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez
okres przekraczający 12 miesięcy.
b) działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia
c) notoryczna, nieusprawiedliwiona nieobecność podczas prac Stowarzyszenia
d)pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych
w pkt b i c .
e)utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu.
4.osoba wykluczona lub skreślona przez zarząd Stowarzyszenia w przypadkach określonych w pkt
od a do d , ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia .Uchwałą Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§19. Władzami Stowarzyszenia są :
1.Walne Zebranie członków
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna
§20. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania
Członków
1.Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić bezterminowo.
2.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykła większością
głosów , przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków , w pierwszym
terminie a w drugim terminie który może być wyznaczony o 1 godzinę później tego samego dnia –
może ono skutecznie obradować i przyjmować uchwały bez względu na liczbę uczestników.
3.w sposób wymieniony w pkt 2 dokonywane będą także Uchwały Komisji Rewizyjnej.
§21. w przypadku ustąpienia , wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
pełnienia przez nie go funkcji , skład osobowy jest uzupełniany poprzez wybory na nie obsadzone
stanowisko zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§22 Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia , biorą w nim udział :
członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym
członkowie wspierający – z głosem doradczym
§23 Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne
1.sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku do końca września
2.Walne Zebranie Członków obraduje wg ustalonego porządku obrad
3.Obradami kieruje przewodniczący zarządu przy wsparciu zastępców , sekretarza i członków
zarządu.
4.w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania (kworum) w pierwszym terminie , natomiast w drugim , który może
być wyznaczony za 1 godzinę tego samego dnia może skutecznie obradować bez względu na liczbę
uczestników.
5.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
d) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

f) uchwalanie zmian statutu
g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
i) rozpatrywanie pisemnych skarg członków na działalność Zarządu
j) ustalanie wysokości składek członkowskich
§24 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach :
1.Zarząd
2. Komisja Rewizyjna
3.co najmniej 15 członków Stowarzyszenia
§25 o miejscu terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia co
najmniej na 14 dni przed terminem zebrania
§26. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków , reprezentuje je na zewnątrz , ponosi odpowiedzialność za podejmowane
decyzje przed Walnym Zebraniem Członków
1.zarząd składa się z 7 członków
2.osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są :
-przewodniczący
- zastępcy przewodniczącego
3.zasady działania zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd
4.Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu
§27 Do zakresu działań Zarządu należą:
1.realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków
2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
4. podejmowanie decyzji w sprawie zbycia lub nabycia majątku ruchomego i nieruchomego
5. podejmowanie decyzji w sprawach zaciągania zobowiązań przekraczających 5000zł
6.zwoływanie Walnego Zebrania Członków
7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
8. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków
9.uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie
10. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
§28. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do kontroli jego działalności.
komisja składa się z 3 członków
§29 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.kontrolowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia
2.występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli
3. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu
4. prawo do żądania zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków , a także prawo do
zwoływania posiedzeń Zarządu5. dokonanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie
finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
§30. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia .
§31. Na żądanie Komisji Rewizyjnej Walne zebranie Członków stowarzyszenia powinno być
zwołane nie później niż na 30 dni od daty zgłoszenia żądania a posiedzenie Zarządu nie później niż
14 dni od zgłoszenia żądania.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§32 .Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze .
§33. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :
1.składki członkowskie
2. darowizny , zapisy, spadki
3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności , dochody z
majątku Stowarzyszenia
4. pozyskiwanie środków z programów pomocowych Unii Europejskiej
5.ofiarności członków wspierających
§34.Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału.
Nowo przyjęci wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania
zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek okresla Zarząd .
§35 Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami .
§36.Dla ważności oświadczenia woli jak również
wszelkich pism w przedmiocie praw i
obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu:
Przewodniczącego i Skarbnika.
§37.Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy:
Przewodniczącego i Sekretarza
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§38.Uchwalenie statutu lub jego zmiana , podjęcie uchwały o rozwiązaniu przez Walne Zebranie
Członków wymaga kwalifikowanej
2/3 głosów , przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub w
innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
1. podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
2. w sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie
mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U 1989r. nr20 poz 104 z późniejszymi zmianami.

